HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA
Tájékoztató
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.)
Korm.rendelet a (a továbbiakban: R.) értelmében, a súlyos mozgáskorlátozottak, illetve az egyéb
fogyatékossággal élő személyek 2015. évben két alkalommal nyújthatják be kérelmüket a Heves Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) személygépkocsi
szerzési, illetve átalakítási támogatás megállapítása iránt az alábbiak szerint:
1. Tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a Szociális és Gyámhivatal tárgyév június
15-éig hoz döntést.
2. Tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a Szociális és Gyámhivatal tárgyév
december 15-éig dönt.
A személygépkocsi szerzési, illetve átalakítási támogatásra való jogosultság megállapítását igényelhetik
a súlyos mozgáskorlátozott személyek, az egyéb fogyatékossággal élő személyek kizárólag
személygépkocsi szerzési támogatásra válhatnak jogosulttá, melyen belül új, illetve használt járműnek
minősülő személygépkocsi megszerzéséhez kaphatnak támogatást.
A R. alkalmazásában:
súlyos mozgáskorlátozott személynek minősül:

-

-

-

az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdése e) pontja alapján
mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül
és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet (a
továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékeltének L) pontjában meghatározott mozgásszervi
fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett
betegségben szenved, és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik
mozgásszervi fogyatékosságot okoz,
a közlekedőképesség minősítési rendszere szerint a közlekedőképességében súlyosan
akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül
fennáll.

egyéb fogyatékossággal élő személynek minősül:
- az a személy, aki
a) látási, hallási és értelmi fogyatékos, továbbá akinek állapota a személyiség egészét érintő
fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak
minősíthető, vagy állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak
minősíthető, és fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján
halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha az egyik fogyatékossága mozgásszervi
fogyatékosság,
c) a 18 életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. számú
mellékletének K) pontja, M) pontja, vagy N) 1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú
mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és
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többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékeltének K), M)
vagy N) 1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság.
önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő
személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá az a
súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
- három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői
engedéllyel rendelkezik, vagy
gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítása előírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv,
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődje megállapította, és nem áll a
járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.
szállítást végző személynek minősül: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő
személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére
jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező
- vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett
élettárs;
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve
közös háztartásban élő vér szerinti, örökbe fogadott- és nevelt gyermek vagy testvér;
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival
történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői
engedéllyel rendelkező személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló a 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti önkéntes jogviszonyban
végzi.
Személygépkocsi szerzési támogatás
A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb
fogyatékossággal élő személy érdekében használható.
A személygépkocsi szerzési támogatás
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő
személygépkocsi, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem
minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy
négykerekű jármű, kivéve quad, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10
km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék
szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.
A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke:
- új járműnek minősülő személygépkocsi szerzéséhez történő felhasználás esetén 900 000 forint,
- újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi szerzéséhez
történő felhasználás esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.
- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve quad, vagy
járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtású kerekesszék szerzése esetében a támogatás mértéke a
társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár.
Személygépkocsi átalakítási támogatás
A személygépkocsi átalakítási támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a vér szerinti,
örökbefogadó- és nevelőszülő, házastársa, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársa, a súlyos
mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és
nevelt gyermek, vagy testvér, mint szállítást végző személy tulajdonában álló személygépkocsinak
- a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
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a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához
nyújtott hozzájárulás.
A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.
Jogosultsági feltételek
A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, ha
- a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem
részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és
- a keretszámra és arra tekintettel, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személykereső
tevékenységet folytat, vagy tanulói, képzési jogviszonyban áll, vagy 14 éven aluli gyermeket
egyedülállóként nevel, vagy honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben
vált súlyos mozgáskorlátozottá a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és
- új járműnek, illetve újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett
személygépkocsi szerzése esetében önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző
személy szállítja, és
- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű szerzése esetében önálló
személygépkocsi használó, és
- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításhoz, vagy biztonságos
szállítást szolgáló eszközzel való ellátáshoz nyújtott hozzájárulás esetében szállítást végző
személy szállítja.
Új járműnek minősülő személygépkocsi, illetve újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba
helyezett személygépkocsi esetén, a szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő személy
jogosult, ha:
- kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem
részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és
- a keretszámra és arra tekintettel, hogy kereső tevékenységet folytat, vagy tanulói, képzési
jogviszonyban áll, vagy 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy honvédelmi
kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá a
közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és
- önálló személygépkocsi használó vagy szállatást végző személy szállítja.
A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető. Amennyiben a kérelmező a
kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga, vagy rá tekintettel más személy részesült a
kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, a szerzési támogatásban részesülés az átalakítási
támogatás igénylését, valamint az átalakítási támogatásban részesülés a szerzési támogatás igénylését
nem zárja ki. Ebben az esetben a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján kapott közlekedési kedvezmények közül a
személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatást kell figyelembe venni.
A közlekedési kedvezményben részesülés időpontjaként – ha a jogosult a támogatást ténylegesen
felhasználta – a megállapító határozat jogerőre emelkedését kell figyelembe venni.
A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott,
illetve egyéb fogyatékossággal élő személyt, aki
- kereső tevékenységet folytat,
- tanulói, képzési jogviszonyban áll,
- 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
- honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos
mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé.
A hatályos kormányrendelet alapján tanulói, képzési jogviszonyban álló:
- a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek,
- a bölcsőde gondozottja,
- a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója,
- a felsőoktatási intézmény hallgatója,
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az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek
habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás,
nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója - feltéve, hogy gondozása, nevelése,
oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja -,
az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása
havonta legalább két alkalommal szükséges,
az átképzésben részesülő álláskereső;

A hatályos kormányrendelet alapján kereső tevékenységet folytató: a foglalkoztatás elősegítéséről és
a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
- 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végző személy, azzal, hogy a közérdekű
önkéntes tevékenység is kereső tevékenységnek minősül, ha az önkéntes szerződést legalább
egy évre vagy határozatlan időre kötötték, és az önkéntes a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló törvény alapján ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásban részesül,
- alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói
járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülő személy;
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5)
bekezdés e) pontja alapján minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső
tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak
minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy
mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető
tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel
van tüntetve.
Az előnyben nem részesíthető súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy
csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi előnybe részesített kérelmezőnek
megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki.
A jogosultság megállapítása
A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet Heves megyében lakóhellyel rendelkező kérelmezők
esetében a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál lehet benyújtani.
A kérelemben fel kell tüntetni
- hogy a kérelmező a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli,
- szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító
adatait.
A szerzési támogatás típusai:
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő
személygépkocsi, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem
minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy
négykerekű jármű, kivéve quad, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10
km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék
szerzéséhez nyújtott támogatás.
Az átalakítási támogatás típusai:
- a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő,
házastársa, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársa, a súlyos mozgáskorlátozott személlyel
legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy
testvér, mint szállítást végző személy tulajdonában álló személygépkocsinak a vezetés
feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
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a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához
nyújtott hozzájárulás.
A kérelemhez mellékelni kell:
1) a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló,
- a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát,
vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény
másolatát, melyet a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságától lehet beszerezni, vagy
- az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott hatályos igazolás másolatát a tartósan beteg,
illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről melyet a Magyar Államkincstár Heves Megyei
Igazgatóságától lehet beszerezni, vagy
- a Heves Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, mint szakértői szerv által
a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, hatályos szakvélemény másolatát, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő,
rendelkezésre álló orvosi dokumentációt, és egyéb iratokat, amennyiben az előzőekben felsorolt
iratok nem állnak rendelkezésre, vagy
- a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát, vagy a vakok
személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát.
2) az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői
engedélyének, a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a
biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához történő hozzájárulás igénylése esetében
a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát, valamint nyilatkozatát
arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat
hatálya alatt, és
3) a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, valamint a hozzátartozói kapcsolatot igazoló
dokumentum másolatát (házassági, születési anyakönyvi kivonat stb.), amennyiben a szállítást végző
személy a vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett
élettárs, illetve
4) a közös háztartásban élést igazoló dokumentum (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) másolatát,
amennyiben a szállítást végző személy a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő
személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek vagy
testvér, valamint
5) az önkéntes szerződés másolatát, amennyiben a szállítást végző személy a súlyos
mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy szállítását a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló a 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végzi, és
6) a közlekedési kedvezmény esetében a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő
személy előnybe részesítésének megállapítása céljából
- a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,
- a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,
- a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről,
- a szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű
fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és
7) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítást végző személy
nyilatkozatát arról,
- hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy
nem részesült közlekedési kedvezményben, vagy
- a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül részesült ugyan közlekedési kedvezményben,
de az nem zárja ki a kérelemben meghatározott támogatás igénylését és
8) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy a
pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozó tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó
szervezettel (finanszírozó szervezette) a kölcsönszerződés megkötését vállalja,
9) ha a kérelmező gyámság vagy gondokság alatt áll, a törvényes képviseletet igazoló iratot
(gyámként, gondnokként kirendelő határozat vagy jogerős bírósági ítélet) a kérelemhez csatolni kell.
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A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint a
magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel ( EU kék
kártyával ) rendelkező bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező harmadik országbeli
állampolgár kérelmezőnek a közlekedési kedvezmény iránti kérelméhez - a fentieken túl - csatolnia kell:
- a tartózkodási engedély másolatát,
- a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat,
- a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az
ellátásra.
Ha a kérelmező az érvényes vezetői engedély fénymásolatát, a tanulói, képzési jogviszony fennállását
igazoló dokumentumot, a tartózkodási engedély másolatát vagy a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás
megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát nem mellékeli a kérelméhez, a hivatal
adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz.
A kérelem benyújtásának időpontjában kell fennállniuk az alábbi körülményeknek:
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy vagy a szállítást végző
személy érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
- a súlyos mozgáskorlátozott személy rendelkezik a gépjárművezetésre való alkalmassági
szakvéleménnyel, amennyiben a kérelem a személygépkocsinak automata sebességváltóval, vagy
más segédberendezéssel történő felszerelésére, átalakítására irányul,
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy vagy a szállítást végző
személy nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt,
- a szállítást végző személy vállalja a szállítást, továbbá a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb
fogyatékossággal élő személy és a szállítást végző személy (vér szerinti, örökbefogadó-és
nevelőszülő, házastársa, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, a súlyos mozgáskorlátozott
személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő, vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek,
testvér) között a hozzátartozói kapcsolat, valamint a közös háztartásba élés igazolt,
- kereső tevékenység folytatása, tanulói, képzési jogviszony, 14 éven aluli gyermek egyedülállóként
történő nevelése, valamint hadieredetű fogyatkozás.
A keretszámról a miniszter minden év május 15-éig tájékoztatja a Szociális és Gyámhivatalt, aki a
tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmekről történő döntése során legfeljebb a keretszám 50%-ának
megfelelő támogatás felhasználásról határozhat. A támogatást nem eredményező azon kérelmekről,
amelyek esetében az elutasítás indoka a keretszám kimerülése, a hivatal tárgyéven belül – a
szeptember 30-áig benyújtott kérelmekkel egyidejűleg – ismételt benyújtás nélkül határoz.
A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel, és abban
az esetben, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított
támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki.
Ha a költségvetési keretek lehetővé teszik, év közben pótkeretszám hirdethető ki, melynek erejéig a
Szociális és Gyámhivatal által felállított sorrend szerint kell a jogosultakat kijelölni. Ha a meghirdetett
pótkeretszámot az új és használt autó igénylésére irányuló kérelmek nem merítették ki, a hivatal a másik
típusú szerzési támogatást kérelmező – a keretszám kimerülése miatt elutasított – igénylőket
nyilatkoztatja arról, hogy a pótkeretszám ismeretében a meghirdetett támogatást igénybe kívánják-e
venni, és a jogosultakat az eredetileg általuk igényelt támogatás szerint megállapított sorrendnek
megfelelően jelöli ki. A Szociális és Gyámhivatal által létrehozott bizottság tagja: a MEOSZ elnöke által
meghatalmazott képviselő, a szakértői szerv által felkért vagy kijelölt személy, a hivatal által felkért
személy.
A közlekedőképesség minősítése
Ha a kérelmező nem csatolta a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági
határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény
másolatát, vagy az Mr. 3. számú mellékeltében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy a
szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, hatályos szakvélemény másolatát,
abban az esetben, a Szociális és Gyámhivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül
megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.
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A szakértői szerv közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősíti azt a személyt, akinek a
komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet 1. számú
melléklete szerinti
a) mozgásszervi részkárosodása,
b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,
c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,
d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy
e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján , két
részkárosodása együttesen eléri vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a d4452, d4500,
d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített.
A szakértői szerv a szakvéleményét 60 napon belül adja ki. A szakvélemény a jogszabályban
meghatározottakon túl tartalmazza a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy
fenn nem állását, a következő felülvizsgálat időpontját.
A közlekedőképesség vizsgálata a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló törvény szerinti komplex minősítése keretében is kérhető.
A támogatás felhasználása
A támogatás felhasználása
- új járműnek minősülő személygépkocsi vagy újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve
forgalomba helyezett személygépkocsi szerzése esetén a pályáztatási eljárás útján kiválasztott,
finanszírozó tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (a továbbiakban:
finanszírozó szervezet) kötött kölcsönszerződés keretében,
- minden egyéb esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás költségébe
történő beszámításával
történik.
Kölcsönszerződés:
A támogatás felhasználása során a kölcsönszerződést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb
fogyatékossággal élő személlyel kell megkötni. A finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító
határozat jogerőre emelkedését követően 15 napon belül megkeresi a támogatásra jogosult személy a
kölcsönszerződés megkötése céljából.
A kölcsönszerződést három éves futamidővel kell megkötni, a megállapított szerzési támogatás
összegének levonásával a vételárból fennmaradó összegre. Amennyiben a kölcsönszerződés a
jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül nem jön
létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a Szociális és Gyámhivatal a
felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki.
A kölcsönszerződés konkrét feltételeivel, valamint az egyedi finanszírozási szerződések
megkötésével kapcsolatos tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken kaphat:
Széchenyi Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Tel.: 06-1-224-0760
vagy
www.lehetosegauto.hu
Utalvány:
Az utalványt a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő tizenöt
napon belül állítja ki a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére. A segédmotoros kerékpárnak
minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve quad, vagy járműnek nem minősülő, sík úton
önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék az
utalvány kiállítását követően vásárolható meg, a személygépkocsi pedig ezt követően alakítható át. Az
utalvány kiállítása előtti megvásárlás vagy átalakítás esetén a közlekedési kedvezmény nem
folyósítható. Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. Az utalvány a belföldi
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kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó,
adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi
szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: kereskedő) használható fel.
A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja.
Elidegenítési tilalom
A szerzési támogatással érintett, új járműnek minősülő személygépkocsi vagy újnak nem minősülő, de
legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi a kölcsönszerződés megkötésének napjától
számított három éven belül nem idegeníthető el.
A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási
hatóságnál indított eljárásban meghatalmazottként a finanszírozó szervezet jár el, és egyidejűleg
kezdeményezi az elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését. Az
elidegenítési tilalom bejegyzésének tényéről és az elidegenítési tilalom lejártának időpontjáról a
közlekedési igazgatási hatóság a bejegyzéstől számított 5 napon belül értesíti a hivatalt, a finanszírozó
szervezetet és a szerzési támogatás jogosultját.
Amennyiben a szerzési támogatás jogosultja a szükséges meghatalmazást nem adja meg, a
finanszírozó szervezet erről értesíti a Szociális és Gyámhivatalt, és a támogatás jogosultságának a
támogatás vissza kell fizetnie.
Amennyiben a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták vagy
azt eltulajdonították, akkor az elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzést törölni kell a
járműnyilvántartásból. Ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen
kivonták vagy a személygépkocsit eltulajdonították, a Szociális és Gyámhivatal az elidegenítési tilalom
törlését a szerzési támogatás jogosultjának, illetve örökösének kérelmére rendeli el. A kérelemhez
mellékelni kell a törlésre okot adó körülmények igazolására szolgáló okiratok másolatát, ennek
hiányában – a forgalmi korlátozásra vonatkozó okirat esetében – a hivatal adatszolgáltatási kérelemmel
fordul a közlekedési igazgatási hatósághoz.
Az elidegenítési tilalom megszűnése
Ha az elidegenítési tilalom ideje lejárt és annak törlésére nem került sor, az elidegenítési tilalom
megszűnik. Az elidegenítési tilalom megszűnésekor a törzskönyvet a szerzési támogatás jogosultjának,
illetve örökösének kérelmére ki kell adni.
A szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse a hivatal elõzetes hozzájárulásával az elidegenítési
tilalom fennállásának ideje alatt a személygépkocsit csak akkor idegenítheti el, ha a szerzési
támogatásnak a határozathozatal napjától számított idõarányos részét a miniszternek visszafizeti. A
hivatal az elõzetes hozzájárulást megadó határozatában rendelkezik a támogatás idõarányos részének
tizenöt napon belüli visszafizetésérõl, az elidegenítési tilalom járműnyilvántartásból való törlésérõl és a
törzskönyvnek a szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse részére történõ kiadásáról. A hivatal a
határozatot közli a miniszterrel és a finanszírozó szervezettel. A hivatal az elidegenítési tilalom törlését
akkor kezdeményezi a közlekedési igazgatási hatóságnál, ha a visszafizetés megtörténtét a miniszter
visszaigazolja, vagy a szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse hitelt érdemlõen igazolja. Ha a
szerzési támogatás idõarányos részének visszafizetése a határozatban megállapított határideig nem
történik meg, a hivatal az elõzetes hozzájárulást visszavonja.
Eger, 2015. március 5.
Mentuszné dr. Terék Irén s.k.
Hivatalvezető

